التربة ( )Earth
يمكننا في المناطق الحارة اذا سمحت إمكانية استخدام التربة الطبيعية لمقاومة الحرارة الخارجية
والتقليل من تأثير أشعة الشمس والهواء عالي الحرارة على البيئة الداخلية للمباني .
هناك طرق عديدة في استخدام التربة أو االرض في تكييف المناطق الداخلية للمبنى فنظرا لثبات
درجة حرارة باطن االرض فتمرير الهواء في باطنهاا يخضاض درجاة حرارتاة وبال وااول الاى
داخاال المبنااى فااي حالااة المباااني المشاايدة فااوق سااطت اةرض نسااتعمل التربااة فااي دفاان جا ء ماان
حوائطها الخارجية أوتشييد المبااني بالكامال تحات ساطت اةرض ولكال طريقاة مان هاذ الطارق
سلبيات وإيجابيات .

أ .الحماية بالتربة ()Earth Berming
يمكننا االستضادة من الخواص والممي ات الطبيعياة للترباة التاي نبناي عليهاا فاعذا ولاعنا الترباة
علااى الحااوائط الخارجيااة فنكااون وااد وللنااا ماان التااأثيرات الخارجيااة المباشاارة للمنااا علااى البيئااة
الداخلية للمبنى فاليتأثر المبنى بدرجات الحرارة الخارجية والالعوااف الرملية .
تمتا التربة نوعا ما بمقاومة حرارية ولكن هذا اليجعلها مادة عا لة جيدة ولهذا السبب فعنة مان
االفلل ولع مواد عا لة على الحوائط المدفونة بالتربة وإال أاابحت الترباة مخا ن حارار
سلبي يمتص الحرارة الداخلية شتا ًء .
يضلل في هذ المنااطق باأن نادفن جا ء كبيار مان الحاوائط الخارجياة وعلاى االوال حتاى أساضل
النوافااذ لنخضااف ماان تااأثير درجااات الحاارارة الخارجيااة علااى البيئااة الداخليااة وهااذا لاان يا ثر علااى
التهوية او االلاءة أو الشكل الخارجي للمبنى والشكل روم ( )8يولت ذلك .

ب  .مساكن تحت سطح األرض()Underground House
في مناطق كثيارة مان العاالم كتاونس والااين يبناون مسااكنهم بالكامال تحات االرض الساتقرار
درجات حرارة باطن االرض و حيث يغلب على منا هذ المناطق الاحراوية الحرارة العالياة
وشدة أشعة الشمس وكثرة الرياح الرملية والجضاف .
الت يد تكلضة البناء تحت االرض كثيرا من تكلضة التنضيذ على سطت االرض والبناء تحت اةرض
يوفر كمية كبيرة من الطاوة بتقليل كمية التدفئة المطلوبة في الشتاء وكمية التبريد المطلاوب فاي
الايف والشكل روم ( )9يولت ذلك .

ج  .الهواء من باطن األرض ( )Underground Cool Air
اذا لاام نااتمكن ماان البناااء تحاات االرض فيمكننااا االسااتضادة ماان درجااات الحاارارة المسااتقرة لباااطن
االرض وذلك بتمرير مجار التهوياة تحات الترباة وعلاى عماق اليقال عان متارين ويضلال فاي
المناطق الرطبة ايضا والجافة شتاء كما يولحها الشكل روم (.)10
فيما يلي بعض اإليجابيات والسلبيات ونقاط هامة ذات العالوة في استخدام التربة لردم جا ء مان
المبنى أو بنائة بالكامل في باطن اةرض أو في تهوية المباني :
 .1يحمي البناء تحت االرض المباني الواوعة على المنحدرات من الرياح العالية .
 .2يجب التأكد من ع ل الحوائط الخارجية جيدا لمنع تسرب مياة ال راعة والسطحية للداخل.
 .3يجب ولع أنابيب تاريف المياة حول المبنى لتخضيف اللغط الجانبي والعمود .
 .4يجب أخذ الحيطة في تاريف المياة من الضناء وولع االحتياطات الال مة .
 .5يجب اخذ االحتياطات االنشائية للغط التربة الكبير وخااة التربة الرطبة .
 .6يجب التخلص من الرطوبة ال ائد بالتهوية الجيدة .
 .7يجب أخذ االحتياطات لتوفير االلاءة الطبيعية الكافية .
 .8يجب استخدام الع ل الحرار المناسب للحوائط الخارجية والداخلية .
 .9يضلل أن الت يد سماكة التربة الم روعة فوق المبنى أكثر من  90 – 40سنتمتر .
 .10يستغرق انتقال الحرارة (  )TIME LAGفي تربة سماكتها متر حوالي  23يوم.
 .11تبدأ درجة حرارة التربة باالستقرار طوال العام على عمق من  4 – 3.5متر .

 .12درجة حرارة التربة تقريبا ْ 25- 20م على عمق مترين والحرارة الخارجية ْ 40 –38م
 .13يجب االخذ بعين االعتبار النواحي النضسية للساكنين .
 .14يجب االخذ بعين االعتبار االتجاهات الجغرافية و وايا االرتضاع ايضا ً وشتا ًء .
 .15يجب االخذ بعين االعتبار طرق التشغيل والايانة لألجه ة .
 .16يجب االخذ بعين االعتبار نواحي السالمة ومخارج الطوارئ .
 .17يجب االخذ بعين االعتبار الخاواية .
 .18تبدأ درجات حرارة باطن االرض باالستقرار على عمق  2 – 1.5متر .
 .19االستضادة بقدر االمكان من التلاريس الطبيعية (الطبوغرافية) للمووع .
 .20لمبنى تحت سطت االرض ود ت يد تكلضة تنضيذة  %10اوتقل حسب الموااضات .
 .21لمبنى تحت سطت االرض ود يال التوفير في تشغيل أجه ة التكييف بين .%80 – 60

